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Protocol: P1 Ziekten  

 
Inleiding  
Kivido BV besteedt veel aandacht aan het welzijn van kinderen en levert een bijdrage aan de combinatie van werk 
en gezin. Onze pedagogisch medewerkers stellen de gezondheid van alle kinderen voorop. Dat betekent dat we 
een ziek kind niet altijd kunnen opvangen binnen onze reguliere opvang. Zo is het bijvoorbeeld binnen de 
opvangstructuur niet mogelijk om de nodige extra aandacht en gewenst aandacht aan een ziek kind te geven 
zonder de groepsdynamiek te verstoren. We hebben in dit protocol ‘ziekten’ heldere regels opgesteld. De 
pedagogisch medewerkers overleggen de situatie overigens altijd met de ouders.  
 
1) Ziekten 
 
Mijn kind is ziek, wat nu? 

 Wij horen het graag wanneer u uw zieke kind thuishoudt en willen graag de aard van de ziekte weten. Wij 
worden ook graag op de hoogte gehouden over het verloop en het herstel. 

 Als uw kind ziek is kunt u met de pedagogisch medewerkers overleggen of u uw kind wel of niet kunt laten 
komen.  

 Sturen wij zieke kinderen naar huis?  
Dit zal per geval worden beoordeeld door de groepsleiding. Als een kind zich echt niet lekker voelt en niet mee 
kan doen in de groep is het voor het kind prettiger om thuis te zijn. Een andere reden om een ziek kind te laten 
ophalen is als het meer aandacht of verzorging nodig heeft dan de groepsleiding kan bieden. Tot slot kan de 
bescherming van de gezondheid van de andere kinderen en de medewerkers een reden zijn om een kind te 
weren. In de bijlage is te zien welk beleid Kivido hanteert bij infectieziekten.  

 Koorts/verhoging: Vanwege de huidige coronamaatregelen wijken wij af van onze standaard 38,5 graden 
koorts en houden wij ons aan de landelijke maatregelen voor de Kinderopvang. Via de beslisboom bekijken wij 
of uw kind op de groep mag blijven of niet.  

 Wanneer bellen wij de GGD?  
Kivido BV is op grond van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid verplicht om de volgende aandoeningen 
bij de GGD te melden: 

 Diarree: als meer dan een derde deel van de groep klachten heeft binnen een week. 
 Waterpokken: Wanneer zich binnen twee weken, twee of meer gevallen met soortgelijke huiduitslag 

voordoen in dezelfde groep. 
 Vijfde en zesde ziekte: Wanneer er zich binnen twee weken, twee of meer gevallen voordoen in 

dezelfde groep. 
 Krentenbaard: Wanneer er zich binnen twee weken, twee of meer gevallen voordoen in dezelfde 

groep. 
 Meerdere gevallen van een andere ernstige infectieziekte in korte tijd, bijvoorbeeld longontsteking of 

hersenvliesontsteking. 
Daarnaast vragen wij de GGD om advies hoe wij ouders informeren over een ziektegeval. Wij nemen ook contact 
op met de GGD wanneer er vragen zijn omtrent Corona. 

 Als u uw kind thuis een koortsverlagend middel heeft gegeven (bijvoorbeeld een zetpil), voordat het naar de 
opvang komt, is het heel belangrijk dit aan ons te melden. Als een kind ziek is en koortsverlagende middelen 
krijgt, is het van belang dit volgens een regelmatig schema te geven. Temperatuurswisselingen door 
onregelmatig gebruik van koortsverlagende middelen zouden mogelijk juist koortsstuipen kunnen uitlokken. 
Tevens mogen kinderen met koorts (38 graden of hoger) vanwege de corona maatregelen niet naar de 
groep komen.  

 
Over het geven van medicijnen 

 Als uw kind koorts krijgt, geven de pedagogisch medewerkers nooit op eigen initiatief koortsverlagende 
middelen. 

 De pedagogisch medewerkers geven alleen medicijnen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. 
Ter overbrugging kan na telefonische toestemming voldaan worden aan uw verzoek om 
koortsverlagende medicijnen toe te dienen.  

 Wanneer u ons door middel van formulier 18 ‘overeenkomst gebruik medicijnen’ toestemming heeft 
verleend tot het toedienen van medicijnen, zullen we dit verzoek honoreren. U bent 
eindverantwoordelijk voor de juiste informatie betreffende de toediening van de medicijnen.  

 De medicijnen worden verstrekt in de originele verpakking en voorzien van een bijsluiter (evt. kopie).  
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 Bij onduidelijkheden neemt de pedagogisch medewerker contact met u op of met de huisarts of 

apotheek.  

 Pedagogisch medewerkers mogen geen voorbehouden handelingen volgens de wet BIG verrichten, 
zoals het geven van injecties. 

 In noodsituaties zullen onze medewerkers handelen naar hun beste vermogen. 
 
Tijdens de intake worden vragen gesteld over de gezondheid van uw kind. Wij blijven graag op de hoogte wanneer 
er iets verandert in de medische gesteldheid van uw kind. 
 
Vaccinatiegegevens 
Teneinde een correcte uitvoering van de infectieziektewet bij Kivido te kunnen garanderen, is het van belang te 
weten welke kinderen meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Aan de hand van de leeftijd kunnen wij 
bepalen in welke fase van vaccinatie de kinderen zich bevinden, wij kunnen de ouders verzoeken om hun 
vaccinatieregistratie te overleggen. Op onze intake formulieren staat vermeld of een kind wel of niet is ingeënt.  
 
2) Ongevallen 
 
Alvorens op dit onderwerp nader in te gaan willen wij vermelden dat wij in het voortraject alles doen om ongevallen 
te voorkomen middels veiligheidsinrichtingen en extra oplettendheid. Hieronder zijn daarover enkele 
aandachtspunten te vinden. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen is een ongeval niet altijd te vermijden. 
De ouders/verzorgers moeten hiervan direct op de hoogte gebracht worden. Als er een ongeval gebeurt dient 
formulier 44, registratieformulier ongevallen en incidenten ingevuld te worden. Als eerst past de medewerker eerste 
hulp toe en belt waar nodig de ouders.  
 
Bij ongevallen waar een ziekenhuisbezoek aan te pas komt, dient de directie op de hoogte gesteld te worden. Ook 
wanneer later blijkt dat een verwonding van een kind erger is, dan in eerste instantie de diagnose was van een 
huisarts of EHBO-er.  
 
Alle ongevallen dienen te worden geregistreerd en doorgegeven aan de kwaliteitsmedewerker en 
preventiemedewerker op kantoor. Hiervan moet jaarlijks een rapport gemaakt worden, dat overlegd wordt aan de 
GGD.  
 
Ons uitgangspunt is dat er per locatie een pedagogisch medewerker is met een BHV-diploma en Kinder-EHBO 
diploma. Op iedere locatie binnen onze organisatie staat een EHBO-doos. Medewerkers zonder diploma Kinder-
EHBO werken niet alleen op een groep zonder dat er een persoon in het gebouw aanwezig is die dit diploma wel 
heeft.  
 
Deze dozen dienen ieder kwartaal te worden gecontroleerd. (Formulier 2) 
 
Ook is het belangrijk in iedere groep bij de telefoon de volgende nummers te hangen : 
 

1. van de dichtstbijzijnde huisarts/ziekenhuis; 
2. algemene alarmnummer 112 voor levensbedreigende situaties. 

 
Om in ongevalsituaties op de juiste wijze te kunnen handelen, is het belangrijk dat er voldoende leiding op een 
locatie aanwezig is en dat er gebruik gemaakt kan worden van de achterwachtregeling.  
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